
1. 0-2yas grubu çocukların duyu organlarının gelişimi örneklerle açıklayınız?

2. 12-18 yaş arası çocuklarının genel durumunu göz önüne alarak onlara nasıl davranırdınız?

3. 1300 lü yıllarda Uluğ Bey dünyanın yuvarlak olduğunu tespit etmiş. 1600 lü yıllarda da Galileo
tespit etmiş. Ancak kaynaklarda neden Uluğ Bey değil de Galileo diye geçiyor? 

4. 15 Temmuz 2016 Darbe girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

5. 15 Temmuz sürecini değerlendiriniz.

6. 15 yaş üstü yaygın eğitimle ilgili yapılması gerekenler neler?

7. 2 ile 6 yaş arası çocuklarda hoplama zıplama sürtünme gibi davranışların engellenmesi ilerki
yasamda ne gibi sorunlar yaratır? 

8. 30 yıl öncesine göre bu kadar hızlı olan gelişimin 30 yıl sonra da bu kadar hızlı olması beklenir
mi? 

9. 3D yazıcıları eğitimde kullanmak öğrenciye nasıl kolaylık sağlar?

10. 6-12 yaş arası bir bireyin fiziksel gelişimini gözlemlerinizden de yola çıkarak açıklayın?

11. Açık uçlu soruların eğitimdeki avantajları nelerdir? Açıklayınız.

12. Açık uçlu soruların kapalı uçlu sorulara göre kazandırdığı hedefler bakımından üstün yanları
nelerdir? 

13. Açık uçlu soruların test tekniğinden farkı nedir? Açıklayınız.

14. Aday öğretmenlik surecinde danisman öğretmenin varligi size sinirlar getirdi mi?

15. Aday öğretmenin danışman öğretmen ile derse girmesi hakkında ne düşünüyorsun?

16. Aday öğretmenlerin alan öğretmenleriyle derse girip, derse katılmalarını nasıl
değerlendirirsiniz? 

17. Ahilik teşkilatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

18. Ahlaki tartışmalar bireyler arasındadeğil bireyin içindeolur. Sözünü açıklayınız

19. Ahlaklı bir birey olmanın önemi nedir? Açıklayınız.

20. Ahmet öğretmen öğrencilerine çarpma işlemini anlatmadan toplama işlemini anlatmıştır. Ali
öğretmen öğrencilerine çarpma işlemini anlatmıştır. Ali öğretmenin öğrencileri diğer öğrencilere göre 
konuyu öğrenmede zorlanmışlardır. Sizce neden? 

21. Aile ve öğretmen öğrencinin eğitimi için ne yapmalılar?

22. Ailelerin okula güvenmesinin eğitim ve öğretime katkısı nasıl olur?

23. Ailenin okula güven problemi var. Bu sorunu çözmek için nasıl bir yol izlersiniz?

24. Ailenin ve öğretmenin eğitimdeki rolü nedir?

25. Ailenin, okula öğretmene ve eğitime güvenebilmeleri için neler yapılmalı, nasıl uygulamalar
geliştirilmelidir? 

26. Ailesi tarafindan sürekli ödüllendirilen ve simartilan bir öğrenciye yaklasiminiz nasıl olur?
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27. Akademik açıdan başarılı bir okul ile kültürel açıdan başarılı bir okulu karşılaştırınız? 

28. Akademik çalışmalar araştırma yapmada yeterli midir? Bu konu da ne düşünüyorsunuz. 

29. Akademik çalışmalar araştırma yapmada yeterli midir? Bu konu da ne düşünüyorsunuz. 

30. Akıl yaşta değil baştadır. Aklı başa yaş getirir sözünü açıklayınız. 

31. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür." Sözünü 
açıklayınız. 

32. Akıllı tahta kullanımı hakkında bilgi veriniz. 

33. Akıllı tahta ve kara tahta arasındaki farkları anlatınız? 

34. Akıllı tahta ve tabletlerin kalıcı öğrenmedeki yeri nedir? 

35. Akıllı tahta ve tabletlerin öğrencilere ne gibi katkıları vardır? 

36. Akıllı tahtalar kazanımlara göre yıllık plandaki rolü nedir? 

37. Akıllı tahtaların olumlu olumsuz yönleri neler? 

38. Akilli tahta ve tablet kullaniminin öğrencilere yararlari ve öğretmen acisindan olumsuz yönleri 
nelerdir? 

39. Akilli tahtanin olumlu ve olumsuz yanlarıni karsilastiriniz? 

40. Akilli tahtayi dersinizde nasil kullanirsinız? 

41. Akran öğretiminin olumlu yanlari nelerdir? 

42. Akşam ailesi ile haberleri izlerken babasının haberlere yaptığı yorumu okulda size anlatan bir 
çocuğa davraşınız nasıl olur? 

43. Akşam evde güncel haber izleyen çocuğun ertesi gün okulda davranışının değişmesi 
karşısında öğretmen olarak napardiniz? 

44. Aktif öğrenmenin çocuklar acisindan faydalari nelerdir? 

45. Alanınıza göre bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ediyor musunuz? Neden takip 
etmelisiniz? 

46. Alanınızda başarılı birisiniz ama sınıfı susturamıyorsunuz. Tüm yolları denediniz ama sorun 
devam ediyor. Ne yaparsınız? 

47. Alanınızdaki derslere çocukları nasıl ısındırırsınız? 

48. Alanınızla ilgili bilimsel gelişmeleri nasıl takip edersiniz bunu hayatınızda nasıl kullanırsınız? 

49. Alanınızla ilgili bir hedefi öğrencilerinize hangi öğretim-yöntem ve tekniği kullanarak 
anlatırsınız? 

50. Alanınızla ilgili bir site hazırlayacak olsaydınız içeriğini nasıl dizayn ederdiniz? 

51. Alanınzla ilgili sunum yapacak olsanız nasıl bi ön hazırlık yaparsiniz? 

52. Alaninizla ilgili teknolojik gelişmeleri takip ediyor musunuz? Bununla ilgili neler yapılabilir? 

53. Alaniyla ilgili ve diğer bilimsel gelişmeleri takip etmesi bir öğretmene neler kazandirir? 



54. Aldatma ve aldanma kavramlarını açıklayınız, insanların bilmedikleri konular hakkında neden 
daha fazla aldanırlar? 

55. Ali öğretmen çocuklara polis dur kalk oyunu oynatıyor. Ancak çocuklar oyunun kurallarını bir 
türlü kavrayamiyor âli öğretmen oyunu her tekrar ettirdiğinde çocuklara aferin çok iyi dediğinde 
çocukların oyunu daha iyi başardığı görüyor bu örnekte dikkate alındığında pekiştirmek hakkında ne 
söyleyebilirsiniz? 

56. Ali öğretmen dersinde çarpma işlemini öğretmeden önce, bir önceki derste işlediğim toplama 
işlemini anlatıp öyle derse başlamıştır. Ahmet öğretmen ise direk çarpma işlemiyle başlamıştır. 
Öğrencilerin öğrenme düzeyinde ne gibi farklılıklar oluşur? Yorumlayınız. 

57. Alternatif enerji kaynaklarının ülke ekonomisine katkısı nedir? 

58. Altın eli bıçak kesmez atasözünü açıklayınız. 

59. Amacı olan insan başarılıdır sözünü açıklayınız. 

60. Animasyonla ders öğretiminin faydaları nelerdir? 

61. Anlama anlatma becerisi gelişmemiş çocuğa neler yaparsınız? 

62. Anne baba tutumunun çocuğun gelişimi üzerinde ne gibi etkileri vardır? 

63. Anne-baba tutumunun çocuğun gelişimi üzerine etkisini nedir? Örneklerle Açıklayınız. 

64. Ansiklopedi, kitap ve teknolojik araçları avantaj ve dezavantajlarına göre karşılaştırınız? 

65. Aradığımız bilgileri bilgisayar yardımı ile internetten bulmaya çalışıyoruz. Bunun avantajları ve 
dezavantajları nelerdir? 

66. Arap baharı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

67. Araştırma yaparken kitaptan mı internetten mi araştırma yaptırmayı tercih ederdiniz? 

68. Ardaşık (Sıralı) Öğrenme nedir? Örnek vererek açıklayınız. 

69. Ardışık öğrenme nedir? Açıklayınız. 

70. Arkadaş seçiminde ailenin rolü nasıl olmalıdır? 

71. Arkeoloji nedir ülkemizden örnek vererek açıklayın 

72. Arkeolojik araştırmalar eğitime ne tür katkı sunar? 

73. Aslan tuzaklara, tilki de kurtlara karşı koyamaz. Tuzaklara karşı tilki, kurtlara karşı aslan 
olunmalıdır sözünü açıklayınız? 

74. Asyanın kandilleri kitabını okudunuz mu (ünlü düşünürlerin eğitimle ilgili fikirleri var) 

75. Atandıktan sonra ilk dersinizi nasıl işlerdiniz ve nasıl bir başlangıç yapardınız? 

76. Atatürk'ün anıtı ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede vardır. Sizce bunun sebebi nedir? 

77. Atatürk'ün Türk dil kurumu ve Türk tarih kurumunu kurmasında ki amacı nedir? 

78. Atatürk'ün Avrupa ülkelerinde heykeli var mıdır? 

79. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı hakkında bilgi veriniz? 



80. Atatürk'ün yaptığı maarif kongresinin iktisadi alan inkılâplarından bahsetmiş. Harf inkilabına 
değinmiş. Atatürk'ün bunları yapmasındaki gerekçeler neler olabilir? 

81. Atık çöplerin geri dönüşümden elde edilen kazanımlar nelerdir? 

82. Ausubel kimdir? 

83. Avrupa birliğiyle ortak yapılan projeler öğrencilere neler kazandırır? 

84. Aynı sınıfta farklı zekâ türlerine sahip çocuklara nasıl yöntemler kullanırsınız? 

85. Ayrı coğrafyada yaşayan ayrı dilleri konuşan insanları nasıl bir araya getirirsiniz? 

86. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim atasözünü açıklayınız. 

87. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim sözünü açıklayınız. 

88. Bana bilgi verme, bilgiyi nasıl ulaşacağı öğret görüşüne katılıyor musunuz? 

89. Bardağı denize daldırsanız bile bardak kendisi kadar dolar, gerisi boşa gider. Sözünü eğitim 
öğretim açısından açıklayınız 

90. Başarı düzeyi dusuk bir sinifin başarisini artirmak için neler yaparsiniz? 

91. Başarılı insanlar, amacı olan insanlardır sözünü açıklayınız.  

92. Başarılı olamayacağını düşünen bir sınıfa veya öğrenciye nasıl davranırdınız 

93. Başarısı yüksek bir öğrenci okul değiştirip sizin okulunuza geldi ve başarısı düştü. Ne 
yaparsınız? 

94. Başarısız bir sınıfın seviyesini, nasıl anlatırsınız? 

95. Başarıyı arttırmak için okul dışında neler yapılabilir? 

96. Bayrak şairi kimdir? 

97. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Dizelerini 
açıklayınız. 

98. Bazi veliler okulda teknoloji kullanimini desteklemiyor. Onlari ikna etmek için ne yaparsiniz? 

99. Bedensel kinestetik zekâyı geliştirmek için neler yapılabilir? 

100.    Bedensel-kinestetik zekâya sahip kişilerin yapabileceği meslekler nedir? Bu zekâ tipine sahip 
kişilerin özellikleri nelerdir? 

101. Ben atomu parçalayarak iyi bir şey yaptım ama insanlar bunu kötüye kullanıyor sözünü 
açıklayınız. 

102. Bencillik ve kendini sevmek arasındaki fark nedir? 

103. Beş işte çırak olacağına bir işte usta ol sözünü açıklayınız 

104. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz hadisi şerifini açıklayınız? 

105. Beyin fırtınası tekniğinin faydaları nelerdir? Alanınızda nasıl uygularsınız? 

106. Beyin göçü nedir? 



107. Beyin göçünü engellemek için neler yapılabilir? 

108. Bildiğim tek şey hiç bir şey bilmediğimdir sokratik düşünceye göre öğrencilere algının 
yanılttığını nasıl anlatırsınız? 

109. Bilgi doğuştanmı yoksa sonradan mı elde edilir? 

110. Bilgi edinmek için teknoloji kullaniminda öğrencilerinize ne gibi önerilerde bulunursunuz? 

111.    Bilgi işleme kuramına göre uzun süreli bellekte ki bilgiyi nasıl çağırırsınız? 

112. Bilgi paylaşıldıkça önem kazanır sözünü açıklayınız 

113. Bilgi ve teknoliji cağında alanınızla ilgili öğrencilere nasıl rehber olursunuz? 

114. Bilgi ve teknoloji yi eğitimde nasıl kullanırsınız aciklayiniz. 

115. Bilgi ve uygulamanın birlikte verilmesinin faydaları nelerdir? 

116. Bilginin belleğe kayıt edilmesi sürecini anlatınız? 

117. Bilgisayar bilen bir öğretmen öğrencisini nasıl etkiler? 

118. Bilgisayar destekli eğitim hakkında neler düşünüyosunuz? 

119. Bilgisayar destekli eğitim için öğretmen seçerken nasıl kriterler belirlerdiniz? 

120. Bilgisayar destekli öğrenmenin sınırlılıkları nerelerdir. Branşınıza nasıl uygularsınız? 

121. Bilgisayar destekli öğretim ile geleneksel öğretimi karşılaştırınız? 

122. Bilgisayar destekli öğretimi eğitimde nasıl kullanırsınız? Branşınızla bağlantılı olarak 
açıklayınız. 

123. Bilgisayar destekli öğretimin eğitime katkısı nedir? 

124. Bilgisayar oyunlarının çocukların zihinsel gelişimine ne gibi etkileri vardır? 

125. Bilgisayar öğretmenin yerini tutabilir mi? 

126. Bilgisayar önemli bir araçtır. Eğitimde teknolojik gelişmelerin yer alması öğretmene ihtiyaç 
duyulmadığı anlamina mı gelir? Siz ne düşünüyorsunuz? 

127. Bilgisayarı ve interneti iyi bilen bi öğretmenin derse katkısı ne kadar olur gerekçeleriyle 
aciklayiniz? 

128. Bilgisayarın eğitim için önemi nedir? 

129. Bilgisayarın ölçme ve değerlendirmede ve de izleme de yeri nedir? Olumlu ve olumsuz 
etkilerini açıklayın. 

130. Bilgisayarin sinirliliklari nelerdir? Sinifinizda teknolojiyi nasil kullanirdiniz? 

131. Bilgisayarlarin öğrenmeye etkisi nasildir? 

132. Bilgiyi aktarmak yerine bilgiye ulaşma yolunu öğretmek gerekir sözü hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

133. Bilgiyi paylaşma yolları nelerdir? 



134. Bilgiyi uzun sureli belleğe nasil aktaririz ve bilgiyi nasil cagririz? 

135. Bilim en güvenilir bilgi kaynağıdır bu sözü açıklayiniz. Bilimin yararları nelerdir? 

136. Bilim ihtiyaçtan mı doğmuştur yoksa meraktan mı açıklayınız? 

137. Bilim ile birlikte teknoloji ilerledi. Teknolojinin yararları ve zararları açısından düşünceleriniz 
nedir? 

138. Bilim insanlarımızın uluslararası alanda daha fazla tanınması için neler önerirdiniz? 

139. Bilim insanlarının hayatlarının öğrencilere aktarılmasının ne gibi getirileri olur? 

140. Bilim kültür sınavı olacak internet ortamından ama öğrencilerin hepsi teknoloji bilmiyor ve 
kullanmıyor. Öğretmen olarak ne yapardiniz? 

141. Bilim sistematik bir süreçtir. Bilimin tasimasi gereken özellikler nelerdir? Ön bilgilerinizle 
aciklayiniz 

142. Bilim ve felsefe bilgiye eleştirel yaklaşır bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?  

143. Bilim ve felsefe ilişkisini açıklayınız. Düşünmenin bilme etkisi nedir düşüncelerinizi paylasiniz? 

144. Bilim ve sanatsal araştırma üzerine öğrencilere neler yaptırıyorsunuz? 

145. Bilim ve teknoloji gelişiyor. Öğretmen kendini nasıl geliştirmelidir? 

146. Bilim ve teknolojiden sınıfınızda nasıl faydalanırsınız? Örneklerle açıklayınız. 

147. Bilim ve teknolojinin eğitim üzerine etkisi nedir? Örneklerle Açıklayınız 

148. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte kültürel alanda bozulmalar olmuştur kendi alanın 
açısından somut örnek veriniz? 

149. Bilim ve teknolojinin öğrenciler üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız. 

150. Bilim ve teknolojiyi takip etmenin mssleginiz için önemli olduğunu düşünüyormusunuz 
neden? 

151. Bilimde aranan nitelikler nelerdir? 

152. Bilimin tanımı verilmiş buna göre bilimin ilkelerini açıklayınız? 

153. Bilimsel alternatif tıp yöntemleri ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

154. Bilimsel bilgiyi çocuklara nasıl sevdirirsiniz? 

155. Bilimsel çalışmaların doğruluğunu öğrencilerinize nasıl anlatırsınız? 

156. Bilimsel gelişmeleri takip etmenin faydası nelerdir? 

157. Bilimsel teori kurgulanmaz keşfedilir sözünü açıklayınız? 

158. Bilinçli tüketici nasıl olmalıdır? 

159. Bilinçli Tüketici nasıl olmalıdır? 

160. Bilişim teknolojileri avantaj ve dezavantajları nelerdir? 



161. Bilişim teknolojileri eğitimde yeterli kullanıyor mu, kullanılmıyorsa neler yapılabilir bu konu 
hakkında? 

162. Bilişim teknolojilerini alanınızda nasıl kullanırsınız? 

163. Bilişim teknolojilerini alanınızda nasıl kullanırsınız? 

164. Bilişsel gelişimini tamamlayamamış öğrencinize neler yapardınız? 

165. Bilişsel süreçlerde özümleme vardır. Çocuk özümleme yapamazsa ne olur. Öğretmenin bu 
durumda ne yapması gerekir? 

166. Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise 
başarıdır." sözünü açıklayınız. 

167. Bir baba kendi çocuğunun yanındagüncel bir haber izleyip yorumlarsa ve çocuk bu 
yorumlardan etkisini size anlatsa siz nasıl bi tepki verirsiniz. Çocuğa öneriniz ne olur? 

168. Bir çocuğun gelişiminde sadece öğretmen mi etkilidir. Açıklayınız? 

169. Bir delil ile 40 âlimi yendim, 40 delil ile bir cahili yenemedim, sözünü açıklayınız.  

170. Bir dergide "Biyoçeşitlilik tehlikede" diye bir yazı var, içeriği neyden bahsediyor olabilir? 

171. Bir dil bir insan, iki dil iki insan sözünü açıklayınız. 

172. Bir gelişim döneminde kazandırılmayan davranış, daha sonra kazandırılabilir mi? 

173. Bir geziye gittiniz. Etrafta çok fazla kâğıt ve plastik atık var. Bu sorunu nasıl çözerdiniz? 

174. Bir insana kırk kere deli dersen deli olur mu? Ne düşünüyorsunuz? 

175. Bir insanın zekâsı sorulan sorulara verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır 
Buna katılır mısınız? 

176. Bir internet sayfası kursan ismi ne olur? 

177. Bir internet sitesi kursan ne paylaşırsın? 

178. Bir işi düşünmek başlamaktır, birlikte durabilmek devam etmektir, birlikte çalışmak başarıdır 
sözünden ne anlıyorsunuz? 

179. Bir kere öğretmek iki defa öğrenmektir sözünü açıklayınız 

180. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. Bunun sebebi ne olabilir? 

181. Bir kişi yuvayi bir topluluk milleti kurtarır sözünü açıklayınız? 

182. Bir kovayi denize daldirirsan kovanin buyuklugu kadar su alirsin atasozonu açıklayın 

183. Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder atasozunden ne anliyorsunuz? Aciklayiniz. 

184. Bir öğretmen iki siniftan birinde duz anlatim yöntemini kullaniyor diğerinde ise teknolojik araç 
gereç kullaniyor, bu iki sinif arasinda ne gibi farkliliklar oluşur? Aciklayiniz. 

185. Bir öğrenci Bir tablet projesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 

186. Bir öğrenci Bir tablet projesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 

187. Bir öğrenci size sürekli “unuttum" derse ne yaparsınız? 



188. Bir öğrenci sunum hazırlamak istiyor fakat hangi yönetimi kullanacağını bilmiyor. Nasıl 
yardımcı olursunuz? 

189. Bir öğrencinin bilgiyi gerçekten kavradığından nasıl emin olursunuz. Ne yapardınız? 

190. Bir öğrencinin derse karşı ilgisi olmadığını anladığınızda nasıl müdahele ederseniz ve öğrenciyi 
derse nasıl kazandırırsiniz? 

191. Bir öğretmen dersinde farklı yöntemler kullanmadan ders anlatıyor. Sizce ne gibi sorunlar 
oluşur?  

192. Bir öğretmen olarak kariyeriniz için neler yaparsınız? 

193. Bir öğretmen olarak taciz olayı ile karşılaşırsanız nasıl davranırsınız? 

194. Bir öğretmenin akademik kariyer yapmasını mesleki ve bilimsel açıdan faydal sağlayacağını 
düşünüyor usunuz? 

195. Bir öğretmenin okul idaresi ile arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? 

196. Bir öğretmenin öğrencilerine kendi hayatıyla ilgili kesitler sunması öğrencinin üzerinde nasıl 
bir etki bırakır? 

197. Bir öğretmenin sınıftaki öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate almamasının öğrenciler 
üzerindeki etkileri neler olabilir? 

198. Bir sınıf öğretmeninde bulunması gereken özellikler nelerdir? 

199. Bir tüketici olarak haklarınız nelerdir? 

200. Bir ülkenin iyi ahlak ile yönetildiğini o ülkenin müziğinden anlarsınız sözünü açıklayınız. 

201. Bir ülkeye ait müzik eserleri o ülke hakkında ne gibi bilgiler verebilir? 

202. Birey ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklayınız? 

203. Bireyin ahlakı vicdanır sözüne katılıyor musunuz açıklayınız 

204. Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunun eğitim öğretime katkısı nedir? 

205. Bireyin gelişiminde anne baba tutumunu örneklerle aciklayiniz? 

206. Bireyin zekâsını sorduğu sorudan mı verdiği cevaptan mı anlarsınız? 

207. Bireylerin bilgisayar becerilerini nasil geliştirebilirsiniz? 

208. Bireylerin toplumsallaşmasında okulun etkileri nelerdir? 

209. Bireysel eğitim ne demektir? 

210. Bireysel psikoloji ekolünün kurucusu olan Alfred Adler, Freud'u hangi açıdan eleştirmiştir? 

211. Birine kırk kez deli dersen deli olur? 

212. Birleşmiş milletleri açıklayınız? 

213. Birleştirilmiş sınıfların olduğu bölgelerin sosyo ekonomik özelliklerini söyleyiniz? 

214. Biyolojik olarak aklın önemi nedir? 



215. BM Dünya insani yardım zirvesi neden Türkiye'de yapılmıştır? Türkiye dünyaya ne mesaj 
vermiştir? 

216. Bor kaynaklarının %63'ü Türkiye’de bulunmaktadır, ileride bu kaynakların etkin kullanımı için 
ne gibi çalışmalar yapılabilir? 

217. Bölümünüzü isteyerek mi seçtiniz? 

218. Branşınızla alakalı sürekli gelişen gündemi takip etmelimisiniz? 

219. Branşının tanımını yapar mısın?  

220. Branşınız için eğitim teknolojilerinden, akılllı tahtadan ne şekilde faydalanıyorsunuz? 

221. Branşınızla ilgili mesleki ve teknik anlamda hangi bilimsel dergileri takip etmektesiniz? Bunun 
alanınızla ilgili yapılan projeler üzerinden örnek vererek açıklayınız? 

222. Bruner hazirbulunusluk önemli diyor. Sizcede önemlimidir? 

223. Bu dünyadaki en önemli buluş nedir? Niye bulundu? 

224. Bulunduğunuz okulda kültürel faaliyetler için neler yapardınız ve neler önerirdiniz? 

225. Bundan sonraki yaşamınızda hedefleriniz nelerdir? 

226. Cahit Arf ın matematiğe katkısı nelerdir ve Hangi paranın üzerinde resmi vardır? 

227. Coğrafi keşiflerin OsmanlI Devletini nasıl etkilemiştir? 

228. Coğrafi keşiflerin Osmanlıya etkisi nelerdir? 

229. Cümleler doğrudur sen doğru isen; doğruluk bulunmaz sen eğri isen" sözünü açıklayın 

230. Çağdaş eğitimde eğitim teknolojilerininkullanmak sizce faydalımıdır? Branşınıza göre 
yorumlayınız 

231. Çağımızda teknolojinin gelişmesiyle elektronik sınav yapılsaydı nasıl bir program geliştirilirdi? 

232. Çağımızın hastalığı olan depresyonu engellemek için neler yaparsınız? 

233. Çanakkale boğazı kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? 

234. Çanakkale ve İstanbul Boğazı nın ülkemiz açısından önemi nedir? 

235. Çevre kirliliğini önlemek için neler yapılmalı? 

236. Çevrenin eğitim üzerindeki etkisi nedir? 

237. Çevrenin öğrenci üzerinde etkileri nelerdir? Açıklayınız. 

238. Çocuğa okumayı sevdirmek için neler yapardınız? 

239. Çocuğun arkadaş seçiminde ailenin önemi nedir? 

240. Çocuğun yaratıcılığını nasıl keşfedersiniz? 

241. Çocuk donmamış betona benzer. Üzerine ne düşerse izi kalır sözünü açıklayınız. 

242. Çocuk politikası hakkında düşünceleriniz nelerdir? 



243. Çocuk yetiştirmede ailenin görevi? 

244. Çocuklar teknolojiyi nasıl kullanmalı? 

245. Çocuklar, Einstein, Pisagor, Nevvton gibi bilim insanlarını bilirken ibni Sina, Harezmî, Ali Kuşçu 
gibi bilim insanlarını neden tanımıyor? 

246. Çocuklara boş zamanlarda hangi sosyal yayınları önerirsiniz? 

247. Çocuklara demokrasi bilincini nasıl yerleştirirsiniz? Açıklayınız. 

248. Çocuklara hangi yayınları tavsiye edersiniz? 

249. Çocuklara nasıl kitap okuma alışkanlığı kazandırabilirsiniz? 

250. Çocuklara soru sorma ve cevap verme alışkanlığını nasıl kazandırırsınız? 

251. Çocuklara Türkiyedeki bilim adamlarını anlatmak istersen nasıl anlatırsın? 

252. Çocuklarda kişiler arasi iletişimi geliştirmek için okulda neler yapilabilir? 

253. Çocuklarda ve özellikle rehabilitasyon merkezindeki çocuklarda cezayı uygulamasını nasıl 
buluyorsunuz? 

254. Çocukları boş zamanlarında hangi sosyal yayınlara yönlendirirsiniz? 

255. Çocukları sosyal medyadan uzak tutmalı mıyız tutmalıysak nasıl tutarsınız? 

256. Çocukların dersi anlayıp anlamadıklarını hangi sorularla öğrenirsiniz? 

257. Çocukların hazırbulunuşluğunu anlamak için neler yaparsınız? 

258. Çocukların konuşma üzerine dil becerilerini geliştirmek için neler yapılabilir 

259. Çocukların sosyalleşmesinin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? 

260. Çok çabuk unutan öğrencilere öğrendiklerini unutturmamak için neler yaparsınız? 

261. Çok işte çırak olacağına bir işte usta ol sözünü açıklayınız. 

262. Çok kültürlülük nedir? 

263. Çoklu zekâ kuramı doğacı zekâ ve teknolojinin eğitime etkileri neler? 

264. Çoklu zekâ kuramina göre meslek seçimini nasil yaptirirsiniz 

265. Çoklu zekânın; uzamsal, sözel, mantıksal-matematiksel, kinestetik, müziksel, içsel, sosyal, 
doğasal ve varoluşsal olmak üzere 9 türü vardır. Bu zekâ türlerine göre eğitim vermenin olumsuz 
yanları nelerdir? 

266. Çoklu zekâyı açıklayınız içsel zekâya sahip bir öğrenciye nasıl yaklaşırsınız? 

267. Çoktan seçmeli testlerin, yazılı sınavların öğretmen ve öğrenciler açısından avantaj ve 
dezavantajlari nelerdir? 

268. Danışman öğretmen in stajyer öğretmen için önemi nedir? 

269. Darbeler ülkeleri nasıl geriye götürür örnekleyerek açıklayınız. 

270. Davranışı tanımlayıp duyuşsal davranışı açıklayınız? 



271. Değerler eğitimini nedir? Sadece bir branşdamı veya tüm branşlarda verilmelidir? 

272. Değişen kültürün eğitim etkisi nedir ve hangisi diğerini etkiler? 

273. Demokrasi kavramını sınıfta öğrencilerimize nasıl anlatırsınız? 

274. Demokrasi kültürünü öğrencilere nasıl verirsiniz? 

275. Demokratik anlayisi cocuga kazandirmanin önemi nedir?  

276. Demokratik toplumlarda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklayınız? 

277. Deneyim nedir? Öğretilebilir mi? Deneyim yaşadınız mı? 

278. Deneyimli öğretmenlerden mesleki hayatınızda nasıl faydalanırsınız? 

279. Denizde ne kadar su olursa olsun testinin aldığı kadar su doldurursunuz cümlesinin eğitimle 
ilişkisini açıklayınız? 

280. Denize testiyi daldırsan aldığı kadar alır, gerisi kalır sözünü açıklayınız. 

281. Denizler sahiller çok kirleniyor. Bunun için ne gibi önlemler alabiliriz? 

282. Deprem bilincini nasıl geliştirirsin, faaliyette olan projeler hakkında bilgi veriniz? 

283. Derginin kapağında nesli tükenmekte olan hayvan, bitki resimleri varsa, derginin genel olarak 
ne hakkında olduğunu düşünürsünüz? 

284. Ders anlatırken öğrencilerin dikkatinin dağıldığını hissederseniz dikkatlerini toplamak için ne 
yaparsınız? 

285. Ders bitiminde öğrencilerin dersi anlayıp anlamadığını nasıl farkedersiniz 

286. Ders kitapları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

287. Ders zamanınızı nasıl etkin kullanırsınız? 

288. Derse gireceğiniz sınıfın yaş özelliğine göre dersi nasıl anlatırsınız? 

289. Derse yönelik bir sosyal ağ açmak isteseniz ne açardınız ve neler paylaşırdınız? 

290. Dershaneler fırsat eşitliğini bozar mı? 

291. Dershaneler fırsat eşitliğini bozar mı? 

292. Dersinizi daha iyi anlatmak için hangi teknolojilerden yararlanırdınız? 

293. Dersi sıkıciliktan cikarmak için ne yapilmali? 

294. Dersi sıkıciliktan cikarmak için ne yapilmali? 

295. Dersiniz de işleyeceğiniz bir konu için sunu hazırlayacaksınız ve bunun için hazırlarken nelere 
dikkat edersiniz? 

296. Derslerde teknolojinin kullanımında öğretmenlere düşen görevler? 

297. Derslerde teknolojinin kullanımında öğretmenlere düşen görevler? 

298. Derste anlamada zorluk çeken öğrencilere ne yapılabilir Acıklayiniz? 



299. Derste dikkat çekme nasıl yaparsınız? 

300. Derste dikkati dağılan bir öğrenci fark ettiniz ne yapardınız? 

301. Derste kısaca konunun anlaşılıp anlaşılmadığını nasıl anlarsınız? 

302. Derste öğrencilerin dikkatini nasil çekersiniz? 

303. Derste öğrencileri aktif hale getirmek için ne yaparsınız ve zamanı nasıl kullanırsınız? 

304. Derste pasif bir öğrenciyi nasıl aktif hale getirirsiniz?  

305. Derste sürekli bilgisayar kullanmanin zararlari nelerdir? 

306. Descartes’in Düşünüyorum o halde varım sözünden ne anlıyorsunuz? 

307. Destek odası hakkında bilgi veriniz. 

308. Devlet mi toplum için var? Toplum mu devlet için var? Açıklayınız. 

309. Dış ticaret açığını kapatmak için turizmin gelişmesi yönünde nasıl bir yol izlenmelidir? 

310. Dilin inceliklerini bilmenin topluma faydaları nelerdir? 

311. Disiplin nedir size ne ifade ediyor? 

312. Disiplin nedir size ne ifade ediyor? 

313. Disiplini önemsemeyen esasicilik felsefesini aciklayin 

314. Disiplinin eğitimdeki yeri nedir? 

315. Disiplinin eğitimdeki yeri nedir? 

316. Disiplinler arası öğrenme açıklayınız? 

317. Disiplinler arası öğrenme açıklayınız? 

318. Disiplinli olma kelimesi eğitimde nasıl yorumlanmalıdır? 

319. Divan-ı lügatit türk ü anlatınız? 

320. Divanı lügatut Türk nedir? 

321. Doğruluk bulunmaz, sen eğri isen sözünü aciklayiniz. 

322. Doğuştan gelen ve sonradan kazanılan davranışlar nelerdir? 

323. Dramanın eğitimdeki yeri nedir? 

324. Duyuşsal davranış nedir açıklayıp örnek veriniz 

325. Duyuşsal davraniş nedir? Örnek vererek aciklayiniz? 

326. Dün ve bugün kavga ederse yarını kaybederler sözünü açıklayınız 

327. Dünün nesli gelecek neslin kaderini tayin eder." sözünü açıklayınız. 

328. Dünya da artan terör ve şiddet olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? 



329. Dünya kötüye gidiyor. Bu kötülerin zulmünden değil iyilerin sessizliğinden sözünü 
yorumlayınız. 

330. Dünya savaşları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

331. Dünya sessiz kalanların susmasıyla adaletsizleşir sözünü açıklayınız. 

332. Dünya siyaseti ve ekonomisi için petrolün önemini açıklayınız? 

333. Dünyada en çok gezip görmek istediğiniz yer neresi? 

334. Dünyada her şeye değer biçilir ama öğretmenin eserine değer biçilemez sözünü açıklayınız? 

335. Dünyada Su kaynaklarının azalmasına neden olan durumlar nelerdir? Su kaynaklarının 
bilinçsizce tüketilmesini nasıl engellersiniz? 

336. Dünyada su tüketimini önlemek için neler yapabilirsiniz?  

337. Dünyadaki Türk nüfusu ne kadardır? 

338. Dünyanın en önemli buluşu ne olabilir sizce? 

339. Dünyanın en önemli buluşu nedir? 

340. Düşünüyorsam öyleyse varım açıklayınız? 

341. Düşünüyorum, öyleyse varım sözünden ne anlıyorsunuz? 

342. Düz anlalim yöntemi kullanilarak teknolojik araç gereçlerle nasil ders anlatilir? 

343. Düzenli veya düzensiz sınıf ortamının eğitime etkisi nasıl olur? 

344. E - kitap ve E - dokümanlar kitapların yerini almalı mı sizce? 

345. E - posta ve E - kitabın ders kitaplarının yerini almasındaki düşünceleriniz nelerdir? 

346. E devlet uygulaması hakkındaki düşünceniz nedir? 

347. E kitap dokümanlarımı yoksa basılı kitaplar mı çocuk eğitiminde daha uygundur? 

348. EBA Eğitim Bişiim Ağından nasıl yararlanıyorsunuz? 

349. EBA nedir? 

350. Eba projesini açıklayınız? 

351. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, 
nasıl engellersiniz? 

352. Edilgen dinlemenin etkisi öğrenciye yansimasi nedir? 

353. Edilgen dinlemenin etkisi öğrenciye yansimasi? 

354. Eflatunun "Dünyadaki en büyük erdem kişinin kendine egemen olmasıdır." Sözünü açıklayınız. 

355. Eğitim felsefesi teknoloji eğitim ilişkisi 

356. Eğitim felsefesi teknoloji eğitim ilişkisi nasıl olur? 

357. Eğitim ve kültürleşme ilişkisi, 



358. Eğitim ve kültürleşme ilişkisi, nedir? 

359. Eğitimde araç gereç kullanimi nasıl olmalıdır? 

360. Eğitimde araç gereç kullanimi? 

361. Eğitimde cagdas teknoloji kullanimini bransinizdan yola cikarak aciklayiniz 

362. Eğitimde cagdas teknoloji kullanimini bransinizdan yola cikarak aciklayiniz? 

363. Eğitimde fırsat eşitliği açıklayınız? 

364. Eğitimde fırsat eşitliği açıklayınız? 

365. Eğitimde hic bir aileye zümreye imtiyaz taninamaz sözünü açıklayıniz? 

366. Eğitimde ödül ceza sisteminin olumlu olumsuz yönlerini anlatiniz. 

367. Eğitimde pekiştirmenin önemini aciklayiniz   

368. Eğitimde plan programin önemi nedir? 

369. Eğitimde plan programin önemi nedir? 

370. Eğitimde psikoloji ve sosyolojinin yerini aciklayiniz 

371. Eğitimde sinif ayrimi yapılmalı mıdır? 

372. Eğitimde teknoloji bağımlılığının zararları nelerdir? 

373. Eğitimde yaş sınırlaması dışında nasıl uygulamalar yapılabilir? 

374. Eğitimi değişen kültüre nasıl uydurabılırız? 

375. Eğitsel rehberlik ve piskolojik danismanlik öğretmen ve öğrenciye etkisi nedir? 

376. Eğitim bir davranış değiştirme sürecidir. Siz bir davranışı nasıl değiştirirsiniz? 

377. Eğitim bireyin kişilik gelişimine nasıl katkı sağlar? 

378. Eğitim bireyin sonraki yaşamını nasıl etkiler? 

379. Eğitim de bilginin kalıcılığını sağlamak için hangi yöntemleri kullanırsınız? 

380. Eğitim de empati kurmanın olumlu yönleri nelerdir? 

381. Eğitim de materyal kullanımı etkileri nelerdir? 

382. Eğitim de materyal kullanımı etkileri nelerdir? 

383. Eğitim fakültelerinde öğretmenlik eğitimi alan öğretmen adaylarının ve görev yapan 
öğretmenlerin eğitimini yeterli buluyormusunuz? 

384. Eğitim fakültelerindeki drama derslerinin katkıları nelerdir? 

385. Eğitim fakültelerindeki teknolojiyi eksik buluyor musunuz? Bu eksiği nasıl tamamlarsınız? 

386. Eğitim felsefinin tanımını yapıp bunu eğitim sistemimizle kıyaslar mısınız? 

387. Eğitim felsefinin tanımını yapıp bunu eğitim sistemimizle kıyaslar mısınız? 



388. Eğitim kademelerinde verilen teknoloji eğitimlerini yeterli buluyormusunuz? 

389. Eğitim kampüsleri nasıl geliştirilebilir? 

390. Eğitim kumrularında aynı yaş gruplarının bir arada bulunmasının olumlu ve olumsuz yönleri 
nelerdir? 

391. Eğitim kültür ilişkisini açıklayınız? 

392. Eğitim kültürel değerlerin öğretilmesinde nasıl işe koşulur? 

393. Eğitim öğrencide istendik davranış değişikliğidir bundan hareketle çocuklarda istenmedik 
davranışlar değiştirmek için neler yapılabilir? 

394. Eğitim öğrencide istendik yönde davranış değiştirme sürecidir sözünden ne anlıyorsunuz? 

395. Eğitim öğretim de teknoloji kullanımının önemi nedir? 

396. Eğitim öğretim sürecinde branşınızla ilgili kullandığınız yöntem ve teknikleri anlatınız? 

397. Eğitim öğretimde performans değerlendirmesini nasıl yaparsın? 

398. Eğitim öğretimi nasıl kullanıyorsunuz? 

399. Eğitim proğramını siz hazırlayacak olsanız neleri değiştirirdiniz? 

400. Eğitim psikolojisi ve sosyoloji bilimi birbirinden etkilenir mi? 

401. Eğitim sadece formal düzeyde mi olmalıdır? Açıklayınız. 

402. Eğitim sadece teknoloji kullanılarak sağlanabilir mi? 

403. Eğitim sistemi ile ilgili genel görüş ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik ne gibi çalışmalar 
yaparsınız? 

404. Eğitim sisteminde hedeflerin önemi nedir? Türk eğitim sistemindeki hedefler nelerdir? 

405. Eğitim sistemini iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir 

406. Eğitim süreci nedir, Anlatınız? 

407. Eğitim teknolojileri alanında milli eğitim projeleri nelerdir? 

408. Eğitim teknolojilerini sınıf içi işbirlik ve etkileşimde rollerini açıklayınız. 

409. Eğitim teknolojilerinin dersler için yararı nedir? 

410. Eğitim teknolojisinin eğitime katkısı varmı fikriniz nedir açıklayınız? 

411. Eğitim teknolojisinin eğitime katkısı varmı fikriniz nedir açıklayınız? 

412. Eğitim ve kültür ilişkisini açıklayınız. 

413. Eğitim ve Öğretim aynımıdır? Açıklayınız. 

414. Eğitim ve öğretimde teknolojinin kullanılmasında öğretmenin öğrenciden bir adım önde 
olmasını nasıl sağlarsınız? 

415. Eğitim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 



416. Eğitim ve teknoloji ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz 

417. Eğitim ve teknoloji ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz 

418. Eğitim ve teknoloji ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

419. Eğitim ve teknoloji ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

420. Eğitimde akran gruplarının olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? 

421. Eğitimde anne ve babanın etkisi nedir? 

422. Eğitimde bilimsel gelişmeler önemli midir? Geliştirmek için neler yapardınız? 

423. Eğitimde bir önceki eğitim kurumun bir sonraki için önemi nedir? 

424. Eğitimde bireyin devinimsel ve bedensel gelişimini önceden bilmeniz ne gibi katkı sağlar? 

425. Eğitimde deneyimin önemi nedir? 

426. Eğitimde disiplin ve ceza uygulanmalı mı? Açıklayınız. 

427. Eğitimde esasicilik anlayışını açıklayınız. 

428. Eğitimde fırsat eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz?  

429. Eğitimde fırsat eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

430. Eğitimde fırsat eşitliğini açıklayınız? 

431. Eğitimde geçen süreç kavramını örneklerle açıklayınız 

432. Eğitimde gelişme için bilimsel araştırmalar hakkinda ne düşünüyorsunuz 

433. Eğitimde hiç bir aileye ve zümreye imtiyaz tanınamaz sözünü açıklayınız. 

434. Eğitimde iletişim engelleri nelerdir? 

435. Eğitimde kalıcı davranışlar olması için neler yapılabilir? 

436. Eğitimde kavram haritalarının kullanılmasının faydaları nedir? 

437. Eğitimde kültürel değişim nasıl yakalanır? 

438. Eğitimde kültürleme sürecini açıklayınız. 

439. Eğitimde mutlak doğru yoktur sözünü açıklayınız. 

440. Eğitimde ödev ve teknoloji bağını açiklayin. 

441. Eğitimde ödül ve ceza hakkında ne düşünüyorsunuz 

442. Eğitimde öğrencilerin küçük gruplara ayrılarak işbirlikçi öğrenmeyi gerçekleştirmenin faydaları 
nelerdir? 

443. Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreci nasıl olmalıdır? 

444. Eğitimde pekiştirecin önemi nedir? 

445. Eğitimde pekiştireç ve cezanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir açıklayınız 



446. Eğitimde pekiştireçlerin önemi nedir? 

447. Eğitimde plan ve programın önemini belirtiniz. 

448. Eğitimde psikoloji ve sosyoloji bilimlerinden nasıl faydalanır? açıklayınız 

449. Eğitimde sınıf ayrımı yapılmamalıdır cümlesinden ne anlıyorsunuz? 

450. Eğitimde sınıf ayrımı yapılmamalıdır cümlesinden ne anlıyorsunuz? 

451. Eğitimde sınır koymanın avantajları nelerdir? 

452. Eğitimde sosyal ağ kuracak olursanız nasıl kullanırsınız? Adı ne olurdu. 

453. Eğitimde sürekliliği sağlamak için neler yapılabilir? 

454. Eğitimde teknoloji (internet, tv vs) kullanımını doğru buluyor musunuz? 

455. Eğitimde teknoloji konusunda öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için yapılması 
gerekenler nelerdir? 

456. Eğitimde teknoloji kullanımı nasıl eğlenceli hale getirilir? 

457. Eğitimde teknoloji kullanımının kültürel, sosyal ve ekonomik yönden sınırlılıkları nelerdir? 
Açıklayınız. 

458. Eğitimde teknoloji kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? 

459. Eğitimde teknoloji mi defter kitap mı etkindir? 

460. Eğitimde teknoloji nasıl iyileştirilebilir? 

461. Eğitimde teknolojik ve ilmi gelişmeler önemli midir bunlarin kullanimi eğtimde gerekli midir? 

462. Eğitimde teknolojinin cok olması öğrenciyi nasıl etkiler? 

463. Eğitimde teknolojinin kişilik üzerindeki etkileri nelerdir? 

464. Eğitimde teknolojinin kullanımı ve kamu etiği nedir? 

465. Eğitimde teknolojinin kullanilmasi yaparak yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılar mı? 

466. Eğitimde teknolojinin önemi nedir? 

467. Eğitimde teknolojinin rolü nedir? 

468. Eğitimde teknolojinin sınırları neler olmalıdır? 

469. Eğitimde teknolojinin yararlan ve zararları neler? 

470. Eğitimde teknolojinin yaygınlaşması için neler yapabiliriz? 

471. Eğitimde teknolojinin yeri ve önemi nedir? 

472. Eğitimde teknolojiyi kullanırken çocuklara nasıl yararlanmasını anlatırsınız? 

473. Eğitimde Teknolojiyi kullanırken sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan sınırlamamız nasıl 
olmalıdır?Açıklayınız. 



474. Eğitimde verimliliği artırmak açısından bilimsel araştırma ve değerlendirmeden nasıl 
yararlanılır? 

475. Eğitimde videonun olumlu ve olumsuz etkileri? 

476. Eğitimde yaygınlaşan teknoloji araç olmaktan çıkıp amaç olmaya başlamıştır. Böylece 
bireylerin git gide yalnızlaştığı söylenebilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

477. Eğitimde yeterince paran var, çocuklara matematiği öğretmek için ne yapardın, 

478. Eğitimdeki ölçme değerledirmeyi yeterli buluyor musunuz düşünceleriniz nedir? 

479. Eğitimi bireysel gelişime etkisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

480. Eğitimimizde teknolojiyi ne derecede buluyorsunuz, nasıl geliştirilebilir? 

481. Eğitimin bireysel gelişime katkısı nedir? 

482. Eğitimin kültür üzerindeki etkisi nedir? 

483. Eğitimin kültürleşme üzerindeki etkisini açıklayınız. 

484. Eğitimin kültürleşmedeki önemini açıklayınız. 

485. Eğitimin tanımındaki "istendik davranış değişikliğini" açıklayınız. 

486. Eğitimin teknolojik, kültürel ve sosyal sınırlılıkları nelerdir? 

487. Eğitimin temel ilkelerinden 3 tanesini söyleyiniz? 

488. Eğitimin toplumsallaşmadaki önemi nedir?  

489. Eğitimin toplumsallaştırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

490. Eğitimin, bireyin gelişimi üzerindeki rolü sizce nedir? 

491. Eğitimle kültür arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 

492. Ekonomi ile eğitim arasındaki ilişkiyi açıklayınız? 

493. Ekonomiyi düzeltmek için eğitim alanında neler yapılmalı? 

494. Eleştirel düşünmenin öğrenciler açısından sınırı var mıdır? 

495. Eleştirel okuma nedir? 

496. Elinizde imkân olsa nasıl bir proje yapardınız? 

497. Elinizde imkân olsa nasıl bir proje yapardınız? 

498. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirsiniz? 

499. Empati kurmanın olumlu yönleri nelerdir? 

500. En son okuduğunuz kitap hangisidir? 

501. En son okuduğunuz kitap nedir? 

502. En son okuduğunuz kitap nedir? 

503. En son okuduğunuz kitaplar nelerdir? 



504. Enflasyonun halk üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız. 

505. Engelli ve kaynastirma öğrencilerin sosyal kabulü için nasil çalışmalar yaparsınız? 

506. Engelliler topluma kazandırılması için neler yaparsınız? 

507. Erasmus programının eğitim faaliyeti açısından önemi nedir? 

508. Erasmus proğramı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

509. Ergen dönemki çocuklar için aile çevrenin etkisini açıklayınız. 

510. Ergenlerin yaşadığı kişisel gelişim sorunlarını onlara nasıl anlatırsınız? 

511. Ergenliğe girme yaşı giderek düşmektedir. Sizce bunun nedeni nedir? 

512. Ergenliğin bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişime etkileri nelerdir? 

513. Ergenlik çağının getirdiği fizyolojik pskolojik sorunlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? 

514. Ergenlik döneminde ahlak gelişimini etkileyen faktörler nelerdir? 

515. Ergenlik dönemindeki çocuğa branşınızla ilgili neler söyleye bilirsiniz? 

516. Ergenlik dönemi değişikliklerini çocuklara nasıl anlatırsınız? 

517. Ergenlik dönemi değişikliklerini çocuklara nasıl anlatırsınız? 

518. Ergenlik döneminde olan çocuklar için nasıl bir koordinasyon ve takip yolu izlersiniz 
açıklayınız? 

519. Ergenlikteki ruhsal karmaşıklığı onlara nasıl açıklarsınız? 

520. Ericsson’un kimliğe karşı kimlik karmaşasını açıklayınız? 

521. Erikson kimdir?  

522. Erzurum kongresinin önemini açıklayınız? 

523. Erzurum oltuda bi okula atandınız bölümünüzle ilgili neler yapardınız veya uğraş verir 
miydiniz? 

524. Erzurum oltuda bi okula atandınız bölümünüzle ilgili neler yapardınız veya uğraş verir 
miydiniz? 

525. Eserinin altında imzası olmayan tek sanatçı öğretmendir sözünü açıklayınız. 

526. Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları vardır? 

527. Eskiden bozulan şeyler atilmaz tamir edilip kullanilirdi. Bunu tüketicilikle tüketici toplumla 
ilgili yorumlayiniz. 

528. Eskiden eti senin kemiği benim anlayisini vardı bu sözü bu günkü eğitim sistemimize göre 
yorumlayin 

529. Eskiden şehirden köye göç fazlayken günümüzde şehirden köye göç artmıştır. Sizce bunun 
sebebi nedir? 

530. Etkileşimli tahta kullanımını destekliyormusunuz? Eğitimdeki yerini örneklerle açıklayın. 



531. Etkili bir eğitim öğretim için neler yapabilirsiniz? 

532. Etkili okul nedir? Açıklayınız. 

533. Etkili okul nedir? Açıklayınız. 

534. Etkili sinif ortami nasil olmadilir? 

535. Etkili sinif ortami nasil olmadilir? 

536. Etkili ve güzel konuşma insana neler kazandırır? 

537. Etkinlik sırasında çocukların dikkatinin dağıldığını fark ettiniz ne yapardınız? 

538. Evsel atıkların geri dönüşümü hakkında ne düşünüyorsunuz? 

539. Farabi’nin eğitim sistemi hakkındaki görüşleri Hakkında ne düşünüyorsunuz? 

540. Farabi'nin eğitimle ilgili görüşleri nelerdir? 

541. Farklı kültürlerin bir arada olması toplum bilimine ne gibi katkı sağlar? 

542. Farklı kültürlerin bir arada yaşamasının toplum açısından önemi nedir? 

543. Farklı öğrenme alanlarına sahip bir sınıfta öğretmen eğitim ve öğretimi nasıl planlamalıdır? 
Nasıl yönlendirmelidir? 

544. FATİH in açılımı ve amacı nedir? 

545. Fatih projesi ve EBA hakkında bilgi veriniz? 

546. Fatih projesini biliyormusunuz anlatiniz 

547. Fatih projesini biliyormusunuz anlatiniz 

548. Fatih projesinin açılımı ve amacı nedir? 

549. Fatih sultan Mehmet hangi matematikçiyi istanbula getirmiştir? 

550. Fatih ve eba dışında meb in kullandığı teknolojiler? 

551. Fatih ve eba dışında meb in kullandığı teknolojiler? 

552. Fatih ve Eba projelerinin amaçlarını neler olabilir? 

553. Fatihin hocası kimdir? Ve eğitime katkıları neler olmuştur? 

554. Felsefe de bilginin eleştirilmesinin faydaları nelerdir? 

555. Felsefenin eğitimdeki yeri nedir? Olumlu ve olumlu etkileri nelerdir? 

556. Fetö olayı hakkında düşünceleriniz? 

557. Fırsat eşitliği hakkında bilgi veriniz teknolojik araçlarla örnek veriniz? 

558. Fiziksel ortam öğrenme ve öğretme sürecini nasıl etkiler? 

559. Fiziksel ve ruhsal gelişim öğrenmeyi nasıl etkiler? 

560. Formal eğitim getirdiği yararlar neler? 



561. Formal eğitim hakkındaki düşünceleriniz? 

562. Formal eğitim nedir? Örneklerle açıklayınız? 

563. Formal eğitimi açıklayınız? 

564. Formal eğitimi ve avantajlarını açıklayınız. 

565. Fosil yakıtların çevre kirliliğine etkisi nedir? 

566. Fosiller bize ne anlatır? 

567. G20 zirvesi nerede toplandi cumhurbaskanimiz konusmasinda nelere değindi? 

568. GAP projesinin bölgeye yararları nelerdir? 

569. Gazalinin bilgiye sadece duyularla ulaşılmaz kalple, vicdanla ulaşılır. Buradan hareketle 
eğitimde vicdanı nasıl açıklarsınız? 

570. GDO'lu besinler dünyadaki açlığı bitirmede çare olabilir mi? 

571. Geçmişi ve günümüzü baz alarak insanların haberleşmesindeki kolaylıklar ve zorluklar 
nelerdir? 

572. Gelecek yıllarda ülkemizi bekleyen tehlikeler nelerdir? Açıklayınız. Bu tehlikelere karşı nasıl bir 
önlem alırdınız? 

573. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike nedir? 

574. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike nedir? 

575. Geleneksel çocuk oyunlarının, çocuğun sosyal ve psikolojik davranışları üzerinde etkisi var 
mıdır? Açıklayınız. 

576. Geleneksel eğitim anlayışıyla yetişmiş bir yöneticiye çağdaş eğitim anlayışına uygun hangi 
önerilerde bulunursunuz 

577. Geleneksel eğitim ile bilgisayar destekli öğretimin fakları nelerdir? 

578. Geliri yüksek öğrenci ve düşük öğrenci arasındaki fark eğitime nasıl yansır? 

579. Gelişigüzel kurtullenme diye tanimlanan informal eğitim hakkinda bilgi veriniz. 

580. Gelişim dönemlerinin cocuga etkisi nedir? 

581. Gelişimde kalıtım mı çevre mi önemlidir? 

582. Gelişen teknoloji çağında ilerleyen zamanlarda öğretmene pek ihtiyaç kalmayacaktır. Sizce 
öğretmene ihtiyaç olmayacak mıdır? 

583. Gelişen teknoloji çağında ilerleyen zamanlarda öğretmene pek ihtiyaç kalmayacaktır. Sizce 
öğretmene ihtiyaç olmayacak mıdır? 

584. Gelişigüzel kültürlenme ile informal eğitim arasındaki ilişkiyi anlatınız. 

585. Gelişim alanları bir bütündür ilkesini açıklayınız. 

586. Gelişim alanları birbiriyle ilişkilidir sözünü örneklerle açıklayınız? 

587. Gelişim birbirini takip eder ilkesini açıklayınız. 



588. Gelişim dönemlerini kendi alanınız açısından açıklayınız? 

589. Gelişim içten dışa, baştan ayağa doğru olur ilkesini açıklayınız. 

590. Genç nüfusun önemi nedir? 

591. Genel uyarılmıştık düzeyi ve kaygının öğrenme üzerindeki etkisini açıklayınız? 

592. Geri dönüşüm hakkında ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili projeler nelerdir? 

593. Geri dönüşüm kullanımı yaygınlaştırmak için neler yapabiliriz? 

594. Geri dönüşümün önemi nedir ve bunu çocuklara nasıl anlatırsınız? 

595. Gölgesiz mutluluk olmaz. Güneşte bile lekeler vardır sözünü açıklayın. 

596. Gösteri (demanstrasyon) tekniğini hangi etkinliklerde kullanirsinizaciklayiniz 

597. Grupla çalışma ve bireysel çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? 

598. Grupla ve bireysel çalışmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

599. Güdülenme kavramını açıklayınız? 

600. Güdülenme sorunu olan bir sinifi nasil güdülersiniz? 

601. Güvenin okulda öğretmen aile öğrenci acisindan önemi nedir? 

602. Güdülenmeyi nasil saglarsiniz 

603. Gün gelecek zaman kısalacak sözünü açıklayınız? 

604. Günümüz eğitim sistemini nasıl buluyorsunuz? 

605. Günümüzde boşanma oranlarının artmasının nedenleri neler olabilir? 

606. Günümüzde çocukların ergenliğe erken girme sebepleri nelerdir? 

607. Günümüzde sanatçılarda olması gereken özellikler nelerdir? 

608. Günümüzde turistik yerlerin isimlerinin yabancı olmasının Türkçeye etkisi nedir? 

609. Günümüzde uygulanmakta olan eğitim felsefesi nedir? Eğitime ne gibi katkıları vardır?  

610. Güzel ve etkili konuşmak için ne yapılır? 

611. Hak ve özgürlük kavramlarını açıklayınız. 

612. Halil İnalcık kimdir ve kitapları neden dünya çapında okunuyor? 

613. Halil İnalcık kimdir? Türk ve dünya tarihine ne gibi etkisi vardır? 

614. Halk eğitimden yeterince yararlanıyor musunuz? 

615. Halk eğitimi nasıl buluyorsunuz? 

616. Halk eğitimin tanımı ve bünyesinde açılan kurslarla ilgili bilgi veriniz? 

617. Hayatta başarılı olmak için amaç edinmek gerekir ve hedefi olmayan başarıya ulaşılamaz. 
Açıklayınız? 



618. Hayatta en hakiki mürşid ilimdir sözünü açıklayınız. 

619. Haydi, kızlar okula kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? 

620. Haydi, Kızlar Okula Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

621. Hazır bilgi vermek yerine bilgiye ulaşmanın yollarını nasıl öğretirsiniz? 

622. Hazır bulunuşluğun öğrenme öğretme sürecindeki etkisi nasıldır? 

623. Hazır bulunuşluk ve kaygının öğrenciye ve eğitime etkisi nedir? 

624. Hazırbulunuşluk ne demektir? 

625. Hedefler neden belirlenmektedir? 

626. Her derste teknoloji kullanılır mı? 

627. Her evde internetin olmasi yararlı mı zararlı mı? 

628. Her evde internetin olmasi yararlı mı zararlı mı? 

629. Her eve internet sloganının eğitim öğretim açısından olumlu ve olumsuz yönlerini 
değerlendiriniz. 

630. Her eve internet sloganının eğitim öğretim açısından olumlu ve olumsuz yönlerini 
değerlendiriniz? 

631. Her öğrenciye tablet projesinin faydaları nelerdir ve nasıl daha faydalı hale getirilebilir? 

632. Her şeyin yenisi dostun ise eskisi, sözünden ne anlıyorsunuz? 

633. Her yerde eğitimden ne anlıyorsunuz? 

634. Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez atasözünü açıklayınız? 

635. Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez sözünü açıklayınız. 

636. Her ziyan bir öğüttür atasözünü açıklayınız? 

637. Herkes bilimi keşfedebilir ama açığa çıkaramaz. Neden? 

638. Hızla artan teknoloji ile birlikte çabuk tüketen bir nesil ortaya çıkmış ve eğitim tekdüze hale 
gelmiştir. Bunun için neler yapabilirsiniz? 

639. Hiçbir ulus yoktur ki etik esaslarına dayanmadan yükselebilsin sözünü açıklayınız. 

640. Hizmet içi eğitimin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? 

641. Hizmet içi eğitimin önemi nedir? 

642. Insanlarin toplumsallasmasi ve eğitimin toplumsallaşmadaki önemini açıklayınız 

643. Irmağın kenarına çeşme yapılmaz atasözünü açıklayınız. 

644. Irmak kenarına çeşme yapılmaz sözünü eğitimle bağlantısını açıklayınız 

645. ibni Sina gibi ünlü düşünürler tek alanda değilde bir çok alanda çalışma yapmıştır. Bilim 
insanlarının neden çok yönlü düşündüklerini açıklayınız? 



646. ibni Sina neden farklı alanlarda araştırmalar yapmıştır. Günümüz bilim adamlarıyla ortak 
yönleri nelerdir? 

647. ibni Sina’nın eğitimle ilgili görüşlerini açıklayınız? 

648. İbrahim calli kimdir? Resim sanatında çallı kusagi turk sanat tarihine katkıları ve eğitimde yeri 
önemi nedir? 

649. İbrahim Müteferika'nin Türk tarihindeki önemi nedir? 

650. içimdeki çocuk ölmemeli ifadesini açıklayınız? 

651. içimizdeki çocukluğu öldürmemek cümlesini yorumlayınız 

652. içsel zekâyı tanımlamış ve bu zekâya sahip öğrenciniz olsa ne yaparsınız? Neler önerirsiniz? 

653. ideal bir eğitim nasıl olmalıdır? 

654. ideal öğretmen nasıl olmalı. 

655. ideal öğretmen nasıl olmalı. 

656. ideal öğretmen sizce nasıl olmalıdır? Siz ideal öğretmen olmak için neler yaparsınız? 

657. İl milli eğitim müdürünün adı, ilçe milli eğitim müdürünün adı, kaymakam ve valinin adı 
nedir? 

658. ilerde kendini nasıl geliştirmeyi düşünüyorsun? 

659. iletişim teknolojisinin eğitime olumlu ve olumsuz yanlarını söyleyiniz? 

660. ilk ve orta öğretim kurumlarının üniversitelerle daha etkili bir işbirliği içinde olması 
konusunda ne düşünüyorsunuz? 

661. ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrencilere fiziksel özelliklerine göre nasıl davranırsınız? 

662. informal eğitim kendiliğinden gerçekleşen eğitim hakkında neler söylersiniz? 

663. informal eğitim nedir? 

664. informal eğitim nedir? Ülkemizde yeterince yaygınımdır? 

665. insan en az bildiği şeye en çok inanır, insan en az bildiği şeyde en çok yanılır sözünü 
açıklayınız. 

YUKARIDA SIRALADIĞIMIZ SORULARIN 

AYRINTILI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.krakademi.com/egitim-bilimleri/ogretmen-mulakat-seti.html
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